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ر گانت )  ( چیست؟ Gantt Chartنمودا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

های فرااوا،  برا تعرداد های عظیم و با تعداد زیر پروژهامروزه مدیریت پروژه به خصوص مدیریت پروژه

مدیاا، بسیار چالش باانگیز است. یکی ها و کارمندا، متعدد و با تعریف وظایف گوناگو،  باای  گروه

توانرد در  هردودی مناسرنی نسرنت بره زمرا، بنردی وظرایف دا پرروژه ارا ره ن ایرد  از ابزارهایی که مری

و ه چنین  ستیچ گانتر ن وداخواهیم بدانیم است. در این مقاله می(  Gantt Chart)  ن ودار گانت

 چیست و کجاست؟ Ganttکااباد ن ودار 
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 نت چیست؟ نمودار گا 

توانرد ن رایی سراده هرده از ابرزاای در دسرت مردیاا، پرروژه اسرت کره مری( Gantt Chart) ن ودار گانرت

بنردی وظرایف در  هدودی مناسنی نسنت به زما،  مااحل و وظایف پروژه را ن ایش دهد. این ن ودار

 آید. پیگیری وظایف به کار میایزی  کنترل و کند و در ه ه مااحل هامل بانامهدا پروژه ارا ه می

شکهه در  ریزی ای اسکت هکه نمکای یرکویظی ف کایا ب نالهبه زبان ساده، نمودار گانت یک  نمکودار له که

شکود ف ها در ه  انهازه استفاده لیریزی پظفژهدهه. از نمودار گانت ب ای ب نالهطول زلان را نشان لی

هارهایی است هه ق ار است در ی  رفز خاص انجام شود. شکما بکا این ی  رفش لفهه ب ای نشان دادن 

یوانهه ببهنهه ه  ههام از هارها ف ف ایا یعظیا شهه چکه زلکانی شکظف  ف ی  نگاه به نمودار گانت لی

 رسنه. چه زلانی به پایان لی

 توا، فد ید:از  ن ودار گانت می

 تاایخ هروع کل پروژه چه زمانی بوده است. •

 روژه چیست؟وظایف این پ •

 ای خاص هستند.هایی مشغول کاا بر اوی پروژهچه کسی یا گروه •

 هر وظیفه چه زمانی هروع هده و چه زمانی پایا، یافته است. •

 مدت انجام هر وظیفه چقدا بوده است. •

 اند.ها کدام از وظایف چگونه با هم ارتناط دارند و چه موقع با یکدیگا ه پوهانی پیدا کاده •

 روژه در چه زمانی خواهد بود؟تاایخ پایا، پ •

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 3 

 

 دیردهرد کره بایرا نشرا، م کارهرایین رودار گانرت  یمحرور ع روددر توضیح گانت چارت باید بگروییم  

را وارد  هررافعالیتدهررد. ه ررانکور کرره  یزمررا، را نشررا، مرر یکرره محررور افقرر یهرروند  در حررال ل یررتک 

هوند که مدت زمرا، یم داریپد هاییمیلهآندا   یآندا و وابستگ ا،یپا  خیهروع آندا  تاا  خی  تاادیکنیم

اسرتفاده هرای مردیریت پرروژه  ماننرد نرام افزارمدیریت پروژه ابزار    کی  ازدهند. اگا  یرا نشا، م  فعالیت

ن رودار گانرت بره ترورت خودکراا براای   بندی را در آ، وارد کنیردها و وظایف و جدول زما،و داده  دیکن

 ن ایش در خواهد آمد.ه ا به 

 

 

 

 نمودار گانت تاریخ  

 یبرود کره براا یکنند او کس یفکا م ی اایو بس استههد ی نامگذاا «گانت ی هنر»ن ودار گانت به نام 

 .ستیکاماًل درست ن ن یداهت. ا یالهیم یپروژه را در ن ودارها ی زیابانامه دهیبار ا ن یاول
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Karol Adamiecki  ن ودار اولین Gantt  تیریاستاد مردو مدندس  كی یکاد. و یطااح 1896را در سال 

 یهراارا ره داد ترا بتوانرد مشراهده بانامره ی ریرا بره ترورت تصرو ندهایفاآ شین ا دهیبود و ا  یلدستان

توضرریح مقررا ت خررود را در   امررا دیررنام «هررارموگاام»را اش ن ررودار ابررداعیتا کنررد. او را آسررا، دیررتول

 او زیاد دیده نشد. مقاله ن یبناباا و منتشا کاد  یو اوس  یلدستان یزبا، هابه چارت گانت

 

 ی زیا  گانرت هرروع بره بانامره1910سال بعد. در سال   15را داهت  اما حدود    دهیا  ن یه   زیگانت ن  ی هنر

 ایمسر دیرتولمسیا  ایآ نندیفو د اجازه دهد بن تنعتدر  مدیاا،کاد تا به   یالهیم  یبا ن ودارها  ی بصر

  اما امرروزه بره وستیپ ی زیابانامه وهیه ن ینام گانت بود که به ا ن یعقب مانده است. ا  ایدرست است  

 .را داهته استن ودار گانت  دهیابتدا ا ی«کیآدام»کااول مشخص هده است که  یطور کل

 

 ؟ستی چ  Ganttکاربرد نمودار  

 ن رودار گانرتاو هسرتند. اسرتفاده از اوبرههرای خرود هرای زیرادی دا پرروژهمدیاا، پرروژه برا پیچیردگی

هرای بنردی آندرا و دایافرت سرریع مشرکالت و چرالشتواند دا بدنود فدم وظرایف دا پرروژه و زما،می

 ناخواسته مفید باهد. از ج له:

بندی پروژه به این تورت که چه کسی چره کراای را در چره زمرانی هرروع نشا، داد، بانامه زما، •

 وظیفه را ت ام خواهد کاد.کاده و چه زمانی آ، 

سررازی منررابع اختصرراص یافترره برره هررر وظیفرره یعنرری چرره منررابعی در چرره زمررانی برره چرره هفاف •

 ای اختصاص خواهد یافت.وظیفه
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هرا را زیرا ها و زمانننردیایزی کند بانامهگیری و نظارت بر وظایف پروژه به مدیا ک ک میگزارش •

 نظا داهته  اهکا ت را زودتر بیابد.

 ارتناط موثر با مدیاا، با تر یا تاحنا، پروژه  •

 یافتن مشکالت و تاخیاها دا پروژه باساعت با تا  •

 

 
 

 چیست؟  نمودار گانتمراحل رسم  

های پروژه را فکا کنیرد و پرروژه کلری را بره چنرد زیر رروژه قابرل باای این کار ابتدا باید به جز یات فعالیت

تره ف« گWBSیرا    سراختار هکسرت پرروژه  ماحلره در علرم مردیریت پرروژه  »انجام تقسیم کنیرد. بره ایرن  

تر را به چه کسی یا گروهی واگرذار کنیرد. هود. پس از این ماحله باید انتخاب کنید هر پروژه کوچکمی

بنردی براای های مختلف پروژه تعریف کنید. در ماحله بعدی هر ا بایرد زما،باید اوابکی نیز بین بخش

ه ااه با مدت زما، انجرام هرر   هافعالیتها انجام دهید. ن ودار گانت توالی این  ر پروژهکل پروژه و زی
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دهد. اگا ت ام این مااحل را برا اسرتفاده از نرام افزارهرای مردیریت پرروژه انجرام دهیرد  یک را نشا، می

 به تورت خودکار توسط این نام افزارها باای ه ا رسم خواهد هد. ن ودار گانت

 

 منابع: 

chart-https://www.projectmanager.com/gantt 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm 

 

 پایان

https://www.projectmanager.com/gantt-chart
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm

